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kalla ekana päivänä, pitää hauskaa 
ensimmäisillä viikoilla ja opiskel-
lakin joskus ensimmäisen vuoden 
mittaan. Konekillan viralliset net-
tisivut löytyvät osoitteesta kork.fi, 
ja jos joku teistä lapsukaisista tun-
tee ircin niin #kork @ircnet on teille 
oikea paikka.

Tule ja ole!
Lauri, päätoimittaja

Sanotaan se nyt heti tähän kär-
keen: onnea uudesta opiskelupai-
kasta! Näinä päivinä onnitteluja 
satelee kummeilta, kaimoilta, 
kavereilta ja niiden koirilta, mutta 
hyvästä syystä. Tampereen Teknil-
lisen Yliopiston Koneenrakentajak-
iltaan on kunnia kuulua ja me akti-
ivit haluamme toivottaa juuri Sinut 
tervetulleeksi joukkoomme. 

Avaamalla tämän lehden menet-
it juuri kiltaneitsyytesi. Konekilta 
on konetekniikan opiskelijoiden 
yhteisö, joka järjestää jäsenilleen 
kaikenlaista mukavaa tekemistä, 
kerhotilan, reissuja, yhdessäoloa... 
You name it, we have it! Muutaman 
ensimmäisen viikon aikana kilta 
ja tutorit tulevat varmasti tutuiksi. 
Kannattaa siis ottaa ilo irti fuksin 
elämästä!

Korkkiruuvi puolestaan on 
Konekillan julkaisema lehden mu-
otoinen laatujulkaisu josta on ja-
lostettu tämäkin fuksiversio. Sisäsi-
vuilta löydät hyödyllistä tiatoo muun 
muassa tekniikan akateemisten 
liitosta, ensimmäisistä viikoista, 
tärkeästä sanastosta ja tulevista tu-
toreistasi. 

Vielä kerran, tervetuloa joukkoon 
kummaan! Muista olla ajoissa pai-

Pää(tön)kirjoitus
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Puheenjohtaja
KoRK –kaikkien kaveri. Kolme sanaa, 

jotka Sinun tulee muistaa astuessasi 
sisään Tampereen teknilliseen yliopis-
toon maanantaina 20.päivä elokuuta. 
Hieman yli kuukauden päästä siis. Vi-
imeistään tuolloin tajuat, että mitä olet 
saavuttanut. Nimittäin opiskelupai-
kan yhdessä Suomen parhaimmista 
yliopistoista! Ennen tuota päivää olet 
saattanut kokea tähänastisen elämäsi 
suurimpia mullistuksia; lähtö äidin sop-
pakulhon äärestä ja muutto omaan 
kotiin toiselle puolelle Suomea, vanhat 
kaverit ripoteltuna eri paikkakunnille ja 
vihdoinkin se kaikkialla kuulutettu aka-
teeminen vapaus. Kuulostaa yhtä aikaa 
haikealta, pelottavalta ja mahtavalta!

Kysymys kuuluukin, mistä niitä uusia 
kavereita sitten saa? Odotukset opin-
tojen suhteen ovat tietenkin korkealla, 
mutta oletko ehtinyt miettimään, että 
saavut yhtäkkiä keskelle ihmisiä, joita 
suurinta osaa et tunne etukäteen? 
Miten löytää kavereita, joiden kanssa 
laskea insinöörimatikan tehtäviä ilta-
myöhään ja pelata sählyä yliopiston 
pommisuojassa? Vastaus löytyy tämän 
palstan ensimmäisestä sanasta; KoRK.

KoRK tarkoittaa Koneenrakentajakil-
taa eli tuttavallisemmin konetekniikan 
opiskelijoiden omaa ainejärjestöä. Pu-
naisen värinen kiltamme tunnetaan 
yliopiston käytävillä juuri tunnuslau-
seesta ”kaikkien kaveri”. Parasta killan 
toiminnassa on, että sinut otetaan vas-
taan juuri sellaisena kuin olet. Ensim-
mäisessä tutorryhmän tapaamisessa 
saat kontaktia jo killan jäseniin, tutorei-

hin. He opastavat sinut alkuun yliop-
istotaipaleella. Ekalla viikolla pääset 
myös käymään kiltahuoneella (vrt. olo-
huone). Ihmiset killassa ovat leppoisia 
ja tutustuvat mielellään uusiin fuksei-
hin. Lukuisia opintovuosia kerryttäneitä 
nurkkapöydän kortinpelaajia kannat-
taa myös lähestyä, eivät ne pure. Pa-
hasti.

Mutta mitä muuta kilta teille sitten 
tarjoaa huokeaa 4,20 euron jäsenmak-
sua vastaan? Se selviää osoitteesta 
www.kork.fi, käypä vilkaisemassa!

Vielä kesäisin terveisin,
Anne Nuora
KoRKin puheenjohtaja 2012
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HÄH?
TEK on diplomi-insinöörien ja arkkitehtien 

sekä vastaavan koulutuksen saaneiden 
ammattiliitto. TEK toimii jäsentensä etu-
järjestönä työelämän asioissa ja pyrkii edis-
tämään tekniikkaa ihmisen elinympäristön 
ja yhteiskunnan hyväksi. TEK on ennenkai-
kkea mukana edistämässä valtakunnal-
lista teekkariyhteistyötä. Yhteistyön ydin 
on teekkariyhteisöjen edustajista koostuva 
teekkarivaliokunta, sekä jäynäkisat ja ta-
pahtumat. Näet sitten!

Onko pakko?
Ilman muuta on! Et häviä mitään liit-

tyessäsi TEKkiin. Lähes kaikki TEKin palve-
lut ovat käytössäsi jo opiskeluaikana, vai-
kka jäsenyys on maksuton. Saat ilmaiseksi 
postiisi ehkä fuksivuotesi ainoan viikottais-
en lehden, Tekniikka ja Talous. Lehdestä 
voit lukea Suomessa tapahtuvat teknologia-
uutiset ja tunnet itsesi jo tällä tavoin osaksi 
Suomen tekniikan ammattilaisten yhteisöä. 
Lisäksi tajuat hakiessasi vuoden 2013 kes-
ätöitä, että olipa hyvä kun liityin TEKkiin 
heti opintojen alussa, koska jäsenet ovat 
automaattisesti TEKin vastuu- ja oikeustur-
vavakuutuksen piirissä.

Jaa miten?
Liityt jäseneksi heti siirtymällä TEKin koti-

sivuille www.tek.fi klikka sieltä Opiskelijat ja 
seuraa vaistoasi kohti jäseneksi liittymistä. 
Pro tip: aloitat opinnot kandivaiheessa (ellet 
ole jo viisas insinööri AMK:sta). Jos jostain 
syystä unohdat liittyä tämän artikkelin luet-
tuasi, ei kannata hätääntyä. Tutorisi antavat 
sinulle toisen mahdollisuuden liittyä TEKkiin 
ensimmäisen viikon aikana TTY:llä.

Ny lähtee!
Urasi tekniikan akateemisena on nyt alus-

sa. Kuulet ja näet TEKkiä varmasti ensim-
mäisten päivien aikana yliopistollamme. 
Teekkariyhdysmies Hannu Rehn (myös 
Koneenrakentajakillan jäsen) sekä kilta-
yhdyshenkilöt infoaa TEKkiä tapahtumien 
yhteydessä.

Nohevimmat fuksit käyvät tutustumassa 
tarkemmin osoitteessa www.teekkari.fi

Parhaista parhaimmat liittyvät vielä 
TEKin IAET-kassaan, johon kannattaa tutus-
tua jo ensimmäisinä opintovuosina.

terv,
Olli-Pekka Kariniemi, Kiltayhdyshenkilö
olli.kariniemi@tut.fi
Hannu Rehn, teekkariyhdysmies
hannu.rehn@tek.fi

tekniikan 
akateemisten 
liitto
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koneenrakentajakilta
Väännetään se nyt ratakiskosta: 

Koneenrakentajakilta (KoRK) on 
konetekniikan opiskelijoiden aine-
järjestö, johon saavat liittyä kaikki 
koneenrakennusta opiskelevat tai sa-
manhenkiset TTY:n jäsenet. Siinä viral-
linen osuus. Kiitos!

Oikeasti kilta on paatuneen opiskel-
unvälttelijän henki ja elämä! Kilta tar-
joaa kaikenlaista tekemistä ja olemista 
frisbeegolf-turnauksesta bile-etkoilun 
kautta tenttiarkistoon. Kilta kokoaa 
yhteen samanhenkisiä ihmisiä ja sen 
kautta olen itsekin löytänyt parhaim-
mat opiskelukaverini. Kiltatoiminnassa 
mukanaolo ei tietenkään ole pakollista, 
mutta suosittelen vahvasti antamaan 
sille mahdollisuuden!

Kiltahuone
Meille kaikille tulee joskus se vaihe, 

kun matikka ei nappaa, jääkaapissa on 
vain valo ja pihallakin sataa pieniä mum-
moja. Tällöin konetalon pääkerroksessa 
palvelee kiltahuone. Kiltahuone on pe-
russolun kokoinen, mutta huomattavas-
ti paremmin varusteltu paikka ajanviet-
toon, kortinpeluuseen, kaljanjuomiseen, 
(nukkumiseen...) Kokoelma sohvia, kah-
via ja lehtiä varmistavat viihtyvyytesi esi-

merkiksi hyppytunnilla. 

Tapahtumat
Saat olla melkoinen ninja, jos onnistut 

välttämään kaikki KoRK:in järjestämät 
tapahtumat muutaman ensimmäisen 
viikon aikana. Perinteisesti erilaisia pip-
paloita on muutama viikkoon, ja siihen 
tulevat lisäksi grillailut, etkoilut, kampuk-
sella kiertämiset ja muutama tervehen-
kisempi illanvietto. Kaiken päämääränä 
on tutustuttaa meidät wanhukset ja 
teidät lapsukaiset toisillenne. 

Aikataulut tarkentuvat vielä syksyn 
mittaan, mutta koulun alkaessa saatte 
viimeisimmän version tutoreiltanne. Hy-
vää kannattaa todellakin odottaa!

Checklist
• Opiskelupaikan vastaanottaminen
• Ylioppilaskunnan jäsenmaksu (+va-

paaehtoinen kiltamaksu) 
• Asunto   
• Opintotuki 
• Opiskelijakortti
• TTY:n ja Festia-rakennuksen sijainti
• Sivuilla kork.fi ja ttyy.fi vierailu ja 

kaiken oleellisen tiedon hankkiminen

Älä stressaa – me kaikki oltiin joskus fukseja.
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Are you ready to make 
Liz and thousands of other 
visitors’ shopping trip a 
pleasant experience?

11:55 A.M.  
KAMPPI SHOPPING CENTER, HELSINKI, FINLAND

Daily traffi c fl ow: Kamppi shopping mall
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KONE is one of the world’s leading elevator and 
escalator companies. We provide eco-effi cient 
solutions that enable the best People Flow™ 
experience in urban environments. We are 
interested in people who are seeking exciting 
challenges and development opportunities in 
a dynamic global environment. We offer a wide 
range of local internships, project assignments 
and entry-level jobs for engineering and business 
students. Through our International Trainee 
Program you can also gain valuable work 
experience abroad during your studies.

www.kone.com/careers
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oPintoneuvoja
Hei rakkaat tulevat 

koneteekkarit!

Moro! Se on tamperetta ja on 
kutakuinkin sama asia, kuin 
muualla Suomessa tavattava 
“terve”. Onnittelut hienosta saa-
vutuksesta päästä Tampereen 
teknilliseen yliopistoon ja ennen 
kaikkea valinnasta tulla opis-
kelemaan konetekniikkaa! 

Yliopisto-opiskelun  aloittamin-
en on suuri askel omalla opin-
taipaleellanne. Opiskelu yliopis-
tossa vaatii erilaista otetta ja 
erilaisia tekniikoita, kuin lukioai-
kana. Heti opintojen alkutaivalta 
ovat auttamassa tutorit, vanh-
emmat opiskelijat, jotka opet-
tavat teidät talon tavoille. Tutor-
ryhmästä löytyy myös helpolla 
ensimmäiset tutut, joiden kans-
sa voi muun muassa pähkäillä 
insinöörimatematiikka ykkösen 
visaisia harjoitustehtäviä. Yh-
dessä tekemisessä on voimaa, 
siihen kannattaa panostaa!

Tutorit ja muut vanhemmat 
opiskelijat, minä opintoneuvo-
jana sekä muu henkilökunta 
-kysyvä ei tieltä eksy. Jokaiseen 
vastaukseen saadaan kyllä 
ongelma... ei kun juuri toisinpäin!

TTY:llä on tarjolla hyvää opetus-
ta ja aktiivista teekkarielämää. 
Pelkkä nenä kirjassa opiskelu 
ei ole kaikki kaikessa. Vas-
taavasti pelkkä teekkarisaunalla 
remuaminen ei vie oppimista 
eteenpäin. Näistä kahdesta osa-
alueesta sinun tulee rakentaa 
oman näköisesi kokonaisuus, 
jossa teekkarielämän eri puolet 
tasapainottavat toisiaan.

Onnea vielä kerran! Nähdään 
syksyllä!

Heikki “Hex” Kutinlahti
Opintoneuvoja, Konetekniikan 

koulutusohjelma
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Gotham city on vaarassa!
Jokeri uhkaa vesittää fuksien tulemisen! 

Onneksi tilannetta tarkkailevat fatman ja fobin. 
Vain he voivat estää jokerin pahat aikeet!? 

FatMAn a.k.a Fuksivastaava 
a.k.a Viljami Hoffrén

Erikoistaito: 
Supikoirien metsästys ja virkkaus

Cv: Kolmannen polven taistelija

Motto: Kun muriset kukaan ei 
tunnista sinua 

Fobin a.k.a  Fuksitoimari 
a.k.a Henri tervo

Erikoistaito: 
Täydellinen Front side ollie

Cv: Tiukka kakkonen 

Motto:Trikoot kiristävät juuri 
oikeista paikoista 
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tutorit

syksyllä tavataan!

Aleksi Tiihonen
Terve! Olen 21-vuo-
tias ja kotoisin 
Eurajoelta (Ydin-
voimaa!!!). Aloitan 
toisen vuoden ko-
neella, eka vuosi oli 
todella mahtava! 
Tervetuloa TTY:lle, 

itärajan tuntumasta Tohmajärveltä. 
Vapaa-ajalla tykkään vääntää haukkaa 
ja penaa puntilla ja räpsiä valokuvia. Vi-
ettäkää oikein rento kesä ja varautukaa 
ehkä elämänne hauskimpaan vuoteen. 
Syksyllä nähdään!

Heikki 
Voutilainen
Tervehdys fuksit ja 
onnittelut parhaas-
ta opiskelupai-
kasta! Mie oon 
Heikki, 20-vuo-
tias toisen vuoden 
koneteekkari. Ko-
toisin olen aivan 

Eetu Kinnunen

Kolmannen vuo-
den korkkilainen. 
Soittaa kitaraa. 
Pitäkää fuksit 
hauskaa!

Irma-Liisa 
Seppälä
Yksi harvoista 
konekillan naa-
raista, ärsyttävä, 
joka paikassa 
aina vaikket ha-
luaiskaan ja 
kaiken lisäks 
vanha ku taivas, 

29.08.2012 23v, saa onnitella. Opiskel-
lu siellä sun täällä ni osaan neuvoa hy-
väksluvuissa ja näissä. Homo.

Emil Hagström
Liikunnan ystävä 
jolla on aina pro-
teiinijuoma muka-
na, eikä jätä pun-
tin takia luentoja  
usein väliin. Havait-
tu palauttavan 
ohrapirtelön kans-
sa tapahtumissa.

Henri Tervo
Tere vaan, olen to-
ista vuotta aloitte-
leva Kainuulais-
vahvistus, joka 
pyrkii olemaan 
kaikessa mukana. 
KoRK ja fuksit 
lähellä sydäntä <3
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Jani Kahari
Hejsan Fuksi! Olen 
Nyykaabista kotoi-
sin oleva 2. vuo-
den koneteekkari 
ja ehkä juuri sinun 
tutorisi. Kunnon 
s u o m e n r u o t s a -
laisen tapaan pur-
jehdin kesäisin ja 

talvisin laulan Helan går joka ilta ennen 
nukkumaanmenoa. Grattis till ditt val 
av skola, vi syns i höst!

Matti Suvanto
Huikea edellinen 
lukuvuosi laittaa 
oikeasti jo odot-
tamaan uutta 
syksyä! Käykää 
oikeasti kaikissa 
t a p a h t u m i s s a 
minne vain tulette 
fuksivuoden aika-

na ehtimään, samalta kantilta niitä ei 
sen jälkeen voi kokea!

Timo 
Myllykangas
Aloitan syksyllä 
3. vuoteni TTY:llä. 
Lähdin toista ker-
taa tutoriksi ku se 
oli niin hiton kivaa 
puuhaa. Koneen-
rakentajakillassa 
toimin tapahtuma- 

ja tiedotusvastaavana. Jotain hauskaa: 
olen siro, pieni ja kaunis. Nauttikaa ke-
sästä ja nähdään syksyllä! :)

Manu 
Hirvilammi
Terve. Olen 21 vuo-
tias toisen vuosi-
kurssin opsikelija 
Seinäjoelta. Vapaa-
aikani tuhlaan kou-
luhommien ohessa 
useimmiten kita-

ran ja joskus vähän bassonkin soittelu-
un. Pitää tulla nykimään parrasta jos ja 
kun on asiaa, tai vaikkei oiskaan. Kes-
än jälkeen sitten tennarit vilkkuen kohti 
opintoja ja teekkarielämää!

Mikko 
Haikonen
Mä oon Mikko, 3. 
vuoden opiskelija 
ja nyt toista kertaa 
tutorina teille fuk-
seille. Killassa toi-
min varapuheen-
johtajana ja 

George Kerola
Moni kutsuu myös 
nimellä Mow-
gli. Olen lähtöisin 
Tampereelta (tav-
allaan) ja olen to-
ista vuotta TTYllä. 
Pidän lätkästä, 
pyöräilystä, sau-
nomisesta ja gril-

laamisesta - kaikki myös juomisen 
ohessa. <toimituksen lyhentämä> ja en 
keksi mitään muuta lisättävää ku että 
tervetuloa vaan TTYlle ja onnittelut siitä 
että olette valinneet varmaan maail-
man parhaimman opiskelupaikan!

atk-vastaavana. Saa nykiä, hihastakin.
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Muutamat ei vielä ole oppinut 
käyttämään sähköpostia ja tästä 
johtuen heidän esittelynsä tästä 
nyt puuttuu. Sähköpostin luke-
misen taito kannattaa opetella 
heti ensimmäisenä vuonna!

Tulevia tutoreitanne ovat myös
Heikki Reinikka & Pekka Lätti

Joonas Suon-
taus
(Tottelee myös 
nimeä sumppi), 
myöskin tuleva tu-
torinne! Tulkaa ih-
meessä nykimään 
hihasta ja puhu-
maan säästä. Tai 
jostain muusta. 

Yhden opiskeluvuoden kokemuksella 
luotsaan teitä uusia opiskelijoita ylio-
pistomaailmaan!

Ville Viertola
Kolmas vuosi 
lähtee käyntiin. 
V a p a a - a i k a n a 
halailen puita kii-
hkeästi ja isken 
silmää män-
nynkävyille. Jos 
aikaa riittää, 
täydennän lup-

poaikaa musiikilla, mutta metsässä on 
paljon käpyjä.

Lauri 
Hietaharju
Hei! Nimeni on 
Lauri Hietahar-
ju ja olen Etelä-
P o h j a n m a a l t a 
kotoisin oleva 
rento toisen vuo-
den koneteekkari, 
joka ei turhasta 

stressaa. Harrastuksiin kuuluu judo, 
trikkaus ja kitaran soitto, joista innok-
kaimmin viimeaikoina olen harrastanut 
trikkausta. Tervetuloa koneteekkarei-
den mahtavaan joukkoon!

Ilkka Toivanen
Hei! Olen tuleva 
innokas savolais-
tampere la inen 
tutorisi Ilkka. Har-
rastuksina on 
epäsäännöllinen 
liikunta ja opis-
kelijatoiminta jota 
koululla riittää. 

Tykkään myös paskoista vitseistä sekä 
virvoitusjuomista etenkin Ollin kera nau-
tittuna. Hihasta saa tulla nykimään. Pal-
jon onnea pääsystä konetekniikalle, näh-
dään syksyllä!



KoRK - Kaikkien kaveri


